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FTW 24 oktober 2000 - Het succes van Bush vice-president Richard Cheney running mate bij 
toonaangevende Halliburton, Inc een vijf jaar 3,8 miljard dollar "pig-out" op federale 
contracten en belastingbetaler-verzekerde leningen is slechts een gedeeltelijke indicator van 
wat er kan gebeuren als de Bush ticket wint in twee weken. Een nadere blik op beschikbare 
onderzoek, waaronder een 2 augustus 2000 rapport van het Center for Public Integrity (CPI) in 
www.public-i.org, suggereert dat drugsgeld heeft een rol gespeeld in de successen van 
Halliburton onder ambtstermijn Cheney's als CEO van 1995 tot 2000. Dit geldt vooral voor de 
meest beroemde dochteronderneming van Halliburton's, zware bouw en oliegigant, Brown and 
Root. Een diepere kijk into de geschiedenis blijkt dat Brown and Root's verleden en het 
verleden van Dick Cheney zichzelf, de internationale drugshandel aan te sluiten op meer dan 
een gelegenheid en in meer dan een manier. 

In juni van dit de leiding van Washington, DC advocaat van een grote Russische 
oliemaatschappij aangesloten in de rechtshandhaving rapporten aan smokkel en ook een 
begunstigde van de VS gesteunde leningen te betalen voor Brown and Root opdrachten in 
Rusland heroïne, hield een 2,200,000 dollar fondsenwerver in te vullen het reeds uitpuilende 
schatkist van presidentskandidaat George W. Bush. Dit is niet de eerste keer dat Brown and 

Root is aangesloten op drugs en het feit is dat deze 'poster child "van de Amerikaanse industrie 

kan ook een belangrijke speler in Wall Street's inspanningen om overheersing van de half 
biljoen dollar per jaar wereldwijde drugsprobleem te behouden de handel en de winst. En Dick 
Cheney, die ook dichter bij dan de meeste drugs verdachte tot stand gekomen, en die ook de 
grootste individuele aandeelhouder van Halliburton ($ 45,5 miljoen), heeft een belang bij erop 
toe te zien dat Brown en Root successen voort te zetten. 
Van alle Amerikaanse bedrijven die rechtstreeks met het Amerikaanse leger en die dekking 
verleent voor de CIA-operaties weinig bedrijven kunnen overeenkomen met de wereldwijde 



aanwezigheid van deze gigantische constructie krachtpatser, die 20.000 mensen tewerkstelt in 
meer dan 100 landen. Via haar zuster-of joint ventures, kan Brown and Root bouwen 
booreilanden, boren putten, bouwen en te exploiteren alles van havens tot pijpleidingen op de 
autosnelwegen om de nucleaire reactoren. Het kan leiden en te bewapenen veiligheidstroepen 
en het kan nu ook voeden, levering en huis legers. Een belangrijk baken van Brown en 
overweldigende aantrekkingskracht Root aan agentschappen zoals de CIA is dat uit haar eigen 
corporate website, trots kondigt aan dat het de overeenkomst te demonteren veroudering 
Russische nucleaire ICBM's getipt in hun silo's ontvangen. 
Bovendien is de relatie tussen belangrijke instellingen, spelers en de Bushes zelf suggereren 
dat onder een George "W" de administratie van de familie Bush en zijn bondgenoten goed 
mogelijk in staat worden, met behulp van Brown and Root als de operationele interface om de 
drugshandel controle helemaal van Medellin naar Moskou. 
Oorspronkelijk opgericht als een zware constructie bedrijf om dammen te bouwen, Brown and 
Root haar activiteiten groeide via slimme politieke bijdragen aan de Senaat kandidaat Lyndon 
Johnson in 1948. Uit te breiden in de bouw van olieplatforms, militaire bases, havens, 
nucleaire installaties, havens en tunnels, Brown and Root vrijwel onderschreef politieke 
carrière LBJ's. Het bloeide als gevolg, waardoor miljarden aan de Amerikaanse overheid 
contracten tijdens de oorlog in Vietnam. De 'Austin Chronicle "in een 28 augustus Op-ed stuk 
getiteld" De kandidaat van Brown and Root "labels Republikeinse Cheney als de politieke 
dispenser van Brown en Root's vrijgevigheid. Volgens de politieke campagne records, 
gedurende vijf jaar Cheney's Halliburton ambtstermijn bij de onderneming politieke bijdragen 
meer dan verdubbeld tot $ 1,2 miljoen. Niet verrassend, de meeste van dat geld ging naar 
Republikeinse kandidaten. 
Onafhankelijke nieuwsdienst "newsmakingnews.com," beschrijft ook hoe in 1998, met Cheney 
als voorzitter, Halliburton 8,1 miljard dollar uitgegeven om olie-industrie apparatuur en het 
boren van de leverancier Dresser Industries kopen. Dit maakte Halliburton een bedrijf dat een 
aanwezigheid in bijna elke toekomstige olie boren waar ook ter wereld zal hebben. En het 
bracht ook terug in de familie vouw het bedrijf dat ooit stuurde een vliegtuig - ook in 1948 - de 
nieuwe Yale Graduate George HW Bush, om zijn carrière te beginnen in de Texas olie-
industrie te halen. Bush de oudere vader, Prescott, diende als een Managing Director voor het 
bedrijf dat ooit eigendom Dresser, Brown Harriman stoort. 
Het is duidelijk dat er overal is olie is er Brown and Root. Maar steeds vaker, overal is er 
oorlog of oproer is er Brown and Root ook. Uit Bosnië en Kosovo, Tsjetsjenië, naar Rwanda, 
naar Birma, naar Pakistan, naar Laos, Vietnam, Indonesië, moet Iran naar Libië naar Mexico 
naar Colombia, Brown en de traditionele activiteiten Root's uitgebreid van zware constructie 
tot de levering van onder meer logistieke steun voor het Amerikaanse leger. Nu, in plaats van 
de US Army kwartiermakers, in de wereld waarschijnlijk Brown and Root magazijnen opslaan 
en beheren van alles, van uniformen tot rantsoenen voor voertuigen te zien. 
Dramatische uitbreiding van Brown and Root de activiteiten in Colombia blijkt ook Bush 
voorbereidingen voor een oorlog geïnspireerde Feeding Frenzy, als onderdeel van 'Plan 
Colombia'. Dit komt overeen met bewegingen van de voormalige Bush minister van Financiën 
Nicholas Brady om een gezamenlijke Colombiaans-Amerikaanse investeringen partnerschap 
onder de naam Corfinsura open voor de financiering van grote bouwprojecten met de 
Colombiaanse Antioquia Syndicaat, met het hoofdkantoor in Medellin. (Zie FTW juni, 00). En 
verwachtingen van een grondoorlog in Colombia kan verklaren waarom, in een 2000 SEC 
indienen, Brown and Root gemeld dat in aanvulling op het bezit van meer dan 800.000 
vierkante meter opslagruimte in Colombia, ook zij nog een 122.000 vierkante meter lease. 
Volgens de indiening van de Brown and Root Energy Services Group, de enige andere plaatsen 
waar het bedrijf onderhoudt opslagruimte zijn in Mexico (525.000 vierkante voet), en de VS 
(38.000) vierkante meter. 



Volgens de website van de Foreign Investment Promotion Agency van Colombia Brown and 
Root had geen aanwezigheid in het land tot 1997. Wat betekent Brown and Root, die volgens 
de AP heeft meer dan $ 2 miljard te ondersteunen en het leveren van de Amerikaanse troepen, 
weten over Colombia, dat het Amerikaanse publiek niet? Waarom de noodzaak voor bijna een 
miljoen vierkante meter aan opslagruimte die kan van de ene Brown and Root werking 
(energie) naar een andere (militaire ondersteuning) worden overgedragen met de slag van een 
pen? 
DRUGS 
Zoals beschreven door de Associated Press, tijdens de "Iran-Contra 'Congreslid Dick Cheney 
van het House Intelligence Committee was een rabiate voorstander van Marine Luitenant-
kolonel Oliver North. Dit was ondanks het feit dat Noord had gelogen om Cheney in een prive-
1986 Witte Huis briefing. Eigen dagboeken Oliver North en het daaropvolgende onderzoek 
door de CIA inspecteur-generaal hebben onherroepelijk bond hem rechtstreeks aan cocaïne 
smokkelen tijdens de jaren 1980 en de opening van bankrekeningen voor een bedrijf 
verplaatsen van vier ton cocaïne per maand. Dit is echter niet gestopt Cheney van actieve 
ondersteuning van Noord uit 1994 mislukte run voor de Amerikaanse Senaat van Virginia net 
een jaar eerder nam hij de teugels bij Brown en Root, de moedermaatschappij van Dallas op 
basis van Halliburton Inc in 1995. 
Als de Bush minister van Defensie tijdens Desert Shield / Desert Storm (1990-1991), Cheney 
ook gericht speciale operaties met betrekking tot de Koerdische rebellen in het noorden van 
Iran. De Koerden "primaire bron van inkomsten voor meer dan vijftig jaar is de 
heroïnesmokkel uit Afghanistan en Pakistan door Iran, Irak en Turkije. Hebben gehad een 
aantal persoonlijke ervaring met Brown and Root ik merkte voorzichtig bij de Los Angeles 
Times merkte op dat op 22 maart 1991 een groep gewapende mannen stormde het Ankara, 
Turkije kantoren van de joint venture, Vinnell, Brown and Root en vermoord gepensioneerde 
Air Force Chief Master Sergeant John Gandy. 
In maart 1991 werden tienduizenden Koerdische vluchtelingen, lange tijd de activa van de 
CIA, wordt afgeslacht door Saddam Hussein in de nasleep van de Golfoorlog. Saddam, die 
elke hoop op een succesvolle Koerdische opstand te vernietigen, vond het gemakkelijk om 
duizenden van de ongewenste Koerden die waren gevlucht naar de Turkse grens op zoek naar 
heiligdom te doden. Daar Turkse veiligheidstroepen, getraind gedeeltelijk door de Vinnell, 
Brown and Root partnerschap, duizenden Koerden zich terug in een zekere dood. Vandaag de 
dag, de Vinnell Corporation (een TRW Company) is, samen met de firma MPRI en DynCorp 
(FTW juni, 00) een van de drie vooraanstaande prive-huurling bedrijven in de wereld. Het is 
ook de overheersende entiteit voor de opleiding van veiligheidstroepen in het Midden-Oosten. 
Niet verrassend de Turkse grens betrokken regio's zijn de primaire overslag punten voor 
heroïne, gekweekt in Afghanistan en Pakistan en bestemd voor de markten van Europa. 
Een vertrouwelijke bron met intelligentie ervaring in de regio vervolgens vertelde me dat de 
Koerden "sommige terugverdientijd tegen de mensen die vroeger om hen te helpen bewegen 
hun medicijnen kreeg." Hij openlijk erkende dat Brown and Root en Vinnell zowel 
routinematig verstrekte NOC of niet-officiële dekking voor CIA-agenten. Maar ik wist al dat. 
Van 1994 tot 1999, tijdens de Amerikaanse militaire interventie in de Balkan, waar, volgens 
"The Christian Science Monitor" en "Jane's Intelligence Review," het Kosovo Bevrijdingsleger 
controles 70 procent van de heroïne die West-Europa, Cheney's Brown and Root maakte 
miljarden dollars leveren van de Amerikaanse troepen uit grote installaties in de regio. Brown 
and Root operaties blijven in Bosnië, Kosovo en Macedonië aan deze dag. 
Dick Cheney's voetsporen dichter bij drugs dan men zou vermoeden komen. De augustus 
Center for Public Integrity rapport bracht hen zelfs nog dichterbij. Het zou feitelijk correct om 
te zeggen dat er een directe koppeling van Brown and Root faciliteiten - vaak in afgelegen en 
gevaarlijke regio's - tussen elke drug produceren regio en elke drug consumeren regio in de 



wereld. Deze toevalligheden, in en van zichzelf, bewijzen niet medeplichtigheid aan de handel. 
Andere feiten, echter onvermijdelijk leiden in die richting. 
Een DIRECTE LINK DRUG 
De CPI rapport met de titel "Cheney Led Halliburton Om Feest op federaal Trough", 
geschreven door veteraan journalisten Knut Royce en Nathaniel Heller beschrijft hoe, onder de 
vijf jaar van het leiderschap Cheney's Halliburton, grotendeels door middel van 
dochteronderneming Brown and Root, 3.8 miljard dollar genoten in de federale contracten en 
belastingbetaler verzekerd leningen. De leningen waren verstrekt door de Export-Import Bank 
(EXIM) en de Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Volgens Ralph McGehee's 
"CIA Base ©" beide instellingen zijn sterk geïnfiltreerd door de CIA en het routinematig geven 
NOC aan hun ambtenaren. 

Een van die leningen aan Russische financiële / bank-conglomeraat De Alfa Group of 
Companies die 292 miljoen dollar te betalen voor Brown and Root is een overeenkomst met 
een Siberische olieveld in handen van de Russische Tyumen Oil Company opknappen. De Alfa 
Groep heeft haar 51% overname van Tyumen Oil in wat naar verluidt een opgetuigd 
biedingsproces in 1998. Een officieel rapport Russische regering beweerde dat 

topfunctionarissen van de Alfa Groep, oligarchen Mikhail Fridman en Pjotr Aven "zou hebben 

deelgenomen aan de doorvoer van drugs uit Zuidoost-Azië via Rusland en in Europa." 

Diezelfde managers, Fridman en Aven, die naar verluidt de heroïne gesmokkeld in verband met 
de Russische Solntsevo menigte familie waren dezelfden die toegepast voor de EXIM leningen 
die later Halliburton is lobbyen veilig vastgezet. Als gevolg hiervan Brown and Root's werk in 
Alfa Tyumen olievelden kan blijven - en uit te breiden. 

Na een beschrijving van hoe de georganiseerde criminele belangen in de Alfa Groep zou 
hebben het olieveld gestolen door fraude, de CPI verhaal, met behulp van de officiële 
rapporten van de FSB (de Russische equivalent van de FBI), olie-bedrijven als BP-Amoco, 
voormalig CIA-en KGB officieren in en druk op de rekeningen vervolgens een stevige link 
naar Alfa Tyumen en het vervoer van heroïne. 

In 1995 zakken van heroïne vermomd als suiker werden gestolen uit een rail container gehuurd 
door Alfa Echo en verkocht in de Siberische stad Khabarovsk van. Een probleem ontstond toen 
veel inwoners van de stad werd "dronken" of "vergiftigd." De CPI verhaal ook verklaard: "De 
FSB rapport zei dat binnen enkele dagen na het incident, Ministerie van Binnenlandse Zaken 

(MVD) agenten invallen gedaan van Alfa Eko gebouwen en gevonden 'drugs en andere 

afbreuk te doen aan documentatie.' 

"Beide rapporten beweren dat Alfa Bank heeft drug geld witgewassen van het Russisch en 



Colombiaanse drugskartels. 

"De FSB document beweert dat aan het einde van 1993, een top Alfa officiële ontmoeting met 
Gilberto Rodriguez Orejuela, de nu gevangen financiële brein van de beruchte Cali kartel 
Colombia's, 'om een akkoord over de overdracht van geld te sluiten in de Alfa Bank van de 
offshore-zones zoals de Bahamas, Gibraltar en anderen. Het plan was om deze in te voegen 
terug in de Russische economie door de aankoop van aandelen in Russische bedrijven. 

"É Hij [de voormalige KGB-agent] gemeld dat er bewijzen 'met betrekking tot [Alfa Bank] 

betrokkenheid bij het witwassen van geld OFE Latijns-Amerikaanse drugskartels." 

Het wordt dan moeilijker voor Cheney en Halliburton tot louter toeval gelden in dit alles als 
CPI gemeld dat leiden Washington Tyumen's advocaat James C, Langdon, Jr bij de firma Aikin 
Gump "hielp de coördinatie van een 2.200.000 dollar fondsenwerver voor Bush in juni. Hij is 
overeengekomen te werven 100 advocaten en lobbyisten te helpen in de hoofdstad tot $ 25.000 
per voor de campagne van W's te verhogen. " 

De heroïne die in de CPI verhaal, afkomstig uit Laos, waar lange tijd Bush bondgenoten en 
geheime krijgers Richard Armitage en de gepensioneerde CIA-Addo (Associate adjunct-
directeur van Operations) Ted Shackley zijn herhaaldelijk gekoppeld aan de drugshandel. Het 
maakte vervolgens zijn weg over Zuidoost-Azië naar Vietnam, waarschijnlijk de haven van 
Haiphong. Dan is de heroïne zeilde naar de Russische Pacifische haven van Valdivostok van 
waaruit zij vervolgens stuiterde over Siberië per spoor en vandaar per vrachtwagen of per trein 
naar Europa, die door de handen van de Russische maffia leiders in Tsjetsjenië en 
Azerbeidzjan. Tsjetsjenië en Azerbeidzjan zijn broeinesten van zowel de gewapende conflicten 
en olie-exploratie en Brown and Root heeft vestigingen langs deze route. 

Deze lange, dure en gemarteld pad was haastig opgericht, zoals beschreven door FTW in 
eerdere zaken, na de persoonlijke gezant president George Bush Richard Armitage, met de 
rang van ambassadeur, was naar de voormalige Sovjet-Unie, om haar te helpen met de 
"economische ontwikkeling" in 1989. De hindernis dan naar een meer directe, winstgevende 
en efficiënte route uit Afghanistan en Pakistan door Turkije naar Europa was een 
samenhangend Joegoslavische / Servische regering de controle op de Balkan en de 
aanhoudende instabiliteit in de Gouden Crescent van Pakistan / Afghanistan. Ook was er geen 
andere manier, met behulp van heroïne uit de Gouden Driehoek (Birma, Laos en Thailand), om 
te gaan met China en India, maar om te gaan om hen heen. 

Het is misschien niet toevallig weer dat Cheney en Armitage aandeel van het lidmaatschap van 
de prestigieuze Aspen Institute, een exclusieve bi-partijgebonden onderzoek denktank, en ook 
in de VS Azerbeidzjan Kamer van Koophandel. Net vorig jaar november, in wat kan een 
voorbode van de dingen die komen, Armitage worden, speelde de rol van minister van 
Defensie in een praktische oefening bij de Council on Foreign Relations, waar hij en Cheney 
zijn beide ook lid zijn. Speculatie dat het schandaal geplaagd Armitage, die onder een wolk 
ontslag genomen als adjunct-secretaris van Defensie in de regering-Reagan, is de eerste keus 
W voor minister van Defensie volgend jaar is wijdverbreid. 



De regering-Clinton zorgde voor al dat verspilde reizen voor heroïne met de 1998 vernietiging 
van Servië en Kosovo en de installatie van het UCK als een regionale macht. Dat opende een 
directe lijn van Afghanistan naar West-Europa en Brown and Root was in het midden van dat 
ook. De Clinton vaardigheid op het stroomlijnen van drug operaties werd in detail beschreven 
in het mei-nummer van de FTW in een verhaal getiteld "De Democratische Partij van president 
Drug Money Pipeline." Dat artikel is inmiddels herdrukt in drie landen. De essentie van het 
geneesmiddel economische les was dat door de groeiende opiumproductie in Colombia en door 
het smokkelen zelfs beide cocaïne en heroïne vanuit Colombia naar New York City door de 
Dominicaanse Republiek en Puerto Rico (een virtuele rechte lijn), de traditionele 
smokkelroutes kunnen worden ingekort of geëlimineerd . Deze verminderde zowel de risico's 
en kosten, hogere winsten en geëlimineerd concurrentie. 

FTW verdachten de hand van Medellin mede-oprichter Carlos Lehder in dit proces en het is 
interessant op te merken dat Lehder, vrijgelaten uit de gevangenis onder Clinton in 1995, 
inmiddels actief is in zowel de Bahama's en Zuid-Amerika. Lehder bekend was in de jaren 
tachtig als "Het geniale van vervoer." Ik kan goed een Dick Cheney voorstellen, die getuige 
van de volledige herstructurering van de wereldwijde drugshandel in de laatste acht jaar, ging 
naar George W en zeggen: "Kijk, ik weet hoe we kunnen het nog beter." Een ding is zeker. 
Zoals geciteerd in het artikel CPI, een Halliburton vice-president merkte op dat als de Bush-
Cheney ticket werd verkozen, "het bedrijf contracten met de overheid duidelijk zou gaan door 
het dak." 
Het donkere verleden 

In juli 1977 deze schrijver, dan is een in Los Angeles Police officer geworsteld om zin van een 
wereld in de war te maken. In een laatste wanhopige poging om een relatie met mijn fiancŽe 
berging, Nordica Theodora D'Orsay (Teddy), een CIA-agent contract, had ik gereisd om haar 
te vinden in New Orleans. Op een inderhaast georganiseerd vakantie, beveiligd met de zegen 
van mijn commandant, kapitein Jesse Brewer van de LAPD, Ik was op mijn eigen, officieus, 
aan de controle van de georganiseerde misdaad Intelligence LAPD Division (OCID) te 
vermijden. 

Vanaf het late voorjaar van 1976 Teddy had wilde dat ik haar samen te voegen vanuit de 
gelederen van de LAPD. Ik had geweigerd om mee te doen met drugs op welke manier en alles 
wat ze gezegd leek of heroïne of cocaïne, samen met geweren die ze altijd was verhuizen van 
het land te betrekken. De directeur van de CIA was toen George Herbert Walker Bush. 

Hoewel officieel het personeel bij de LAPD Academy op dat moment was ik onofficieel 
uitgeleend aan OCID sinds januari toen Teddy, de aankondiging van de start van een nieuwe 
operatie gepland in het najaar van 1976 was plotseling verdwenen. Ze verliet een groot aantal 
mensen, waaronder ik, verbijsterd en draaien in de wind. De OCID rechercheurs was druk me 
hard voor informatie over haar en wat ik wist van haar activiteiten. Het was informatie die ik 
niet kon geven. In de hoop tegen hoop dat ik een manier om haar betrokkenheid bij CIA, 
LAPD, de koninklijke familie van Iran, de maffia en drugs ik alleen uit in acht dagen van 
Dante openbaringen die de loop van mijn leven te hebben vastgesteld op basis van die dag te 
begrijpen vinden dit. 

Aangekomen in New Orleans in begin juli 1977 vond ik haar in een appartement langs de 
rivier in Gretna. Uitgerust met scrambler telefoons, nachtkijkers en werken vanuit verzegeld 
communiquŽs geleverd door marine en luchtmacht personeel van nabijgelegen Belle Chasse 



Naval Air Station, was Teddy betrokken bij iets echt lelijk. Ze was het regelen van grote 
hoeveelheden wapens worden geladen op schepen die op weg naar Iran. Tegelijkertijd was ze 
samen met Mafia medewerkers van New Orleans Mafia baas Carlos Marcello aan de beweging 
van dienst boten die grote hoeveelheden heroïne brachten in de stad te coördineren. De boten 
aangekomen bij Marcello gecontroleerde docks, ongehinderd door zelfs de New Orleans 
politie dat ze me voor aan, samen met duikers, militairen, voormalige Groene Baretten en CIA-
personeel. 

De service boten waren het ophalen van de heroïne van de olieplatforms in de Golf van 
Mexico, booreilanden in internationale wateren, booreilanden gebouwd en onderhouden door 
Brown en Root. De kanonnen die Teddy gecontroleerd, schijnbaar Vietnam tijdperk overschot 
AK 47's en M16s, werden geladen op schepen die ook in eigendom of gehuurd door Brown en 
Root. En meer dan eens in de acht dagen bracht ik door in New Orleans ontmoette ik en at in 
restaurants met Brown and Root medewerkers die instappen deze schepen en vertrek naar Iran 
binnen enkele dagen. Eens, terwijl een bar en blijkbaar hebben gevraagd de verkeerde vraag, ik 
was beschoten in een poging om mij af te schrikken. 

Walgen en hart gebroken getuige mijn fiancŽe en mijn regering smokkelen drugs, ik eindigde 
de relatie. Het naar huis terugkeren naar LA maakte ik een schone borst en rapporteerde al de 
activiteiten die ik had gezien, inclusief de verbindingen met Brown and Root, om LAPD 
inlichtingenofficieren. Ze prompt vertelde me dat ik gek was. Gedwongen uit LAPD onder 
dreiging van de dood aan het einde van 1978, maakte ik klachten bij Binnenlandse Zaken 
Division LAPD en om het kantoor in LA van de FBI onder het bevel van de FBI SAC Ted 
Gunderson. Ik en mijn advocaat een brief aan de politici, het Ministerie van Justitie, de CIA en 
contact op met de LA Times. De FBI en de politie van Los Angeles zei dat ik gek was. 

Volgens een 1981 twee-delige nieuws verhaal in de "Los Angeles Herald Examiner" werd 
onthuld dat de FBI had Teddy in hechtenis genomen en dan bracht haar voor de classificatie 
van hun onderzoek, zonder verdere actie. Voormalig New Orleans Crime commissaris Aaron 
Cohen vertelde verslaggever Randall Sullivan dat hij mijn beschrijving van de gebeurtenissen 
volstrekt aannemelijk na zijn dertig jaar van het bestuderen van de georganiseerde misdaad 
Louisiana activiteiten gevonden. 

Tot op de dag een CIA-rapport opgesteld naar aanleiding van mijn klacht blijft ingedeeld en 
vrijgesteld van release op grond van Executive Order van de president in het belang van de 
nationale veiligheid en omdat het zou onthullen van de identiteit van CIA-agenten. 

Op 26 oktober 1981, in de kelder van de West Wing van het Witte Huis, meldde ik mij op wat 
ik had gezien in New Orleans naar mijn vriend en klasgenoot UCLA Craig Fuller. Craig Fuller 
ging stafchef van vice-president worden om Bush 1981-1985. 

In 1982, toen UCLA professor politieke wetenschappen Paul Jabber, gevuld in veel van de 
stukken in mijn zoektocht om te begrijpen wat ik had gezien in New Orleans. Hij was bevoegd 
om dit te doen, omdat hij had gediend als een CIA-en ministerie van Buitenlandse Zaken 
adviseur van de regering Carter. Paulus legde uit dat, na een verdrag van 1975 tussen de Sjah 
van Iran en Saddam Hussein van de sjah had afgesneden alle openlijke militaire steun voor de 
Koerdische rebellen bestrijden van Saddam uit het noorden van Irak. In ruil van de sjah had 
toegang gekregen tot de Shat al-Arab waterweg, zodat hij kon vermenigvuldigen zijn olie-
export en inkomen. Niet willen een lange termijn waardevolle troef in de Koerden te verliezen, 
had de CIA vervolgens gebruikt Brown and Root, die actief was in beide landen en 



onderhouden havenfaciliteiten in de Perzische Golf en in de buurt Shat al-Arab naar de 
Koerden herbewapenen. De hele operatie werd gefinancierd met heroïne. Paul was zakelijk feit 
over. 

In 1983 verliet Paul Jabber UCLA naar een vice-president van de Trust Banker's en voorzitter 
van het Midden-Oosten afdeling van de Council on Foreign Relations worden. 

---------- 

Als men moedig genoeg is om een "besturingssysteem", dat in theorie verklaart wat FTW net 
beschreven voor je zoekt, hoeft men niet verder te kijken dan een prachtige twee-delige artikel 
in "Le Monde Diplomatique" in april van dit jaar. De briljante verhalen, met de nadruk sterk op 
drugs kapitaal worden de titel "Criminaliteit, 's werelds grootste Free Enterprise." De briljante 
en indringende woorden van de auteurs van Christian de Brie en Jean de Maillard wel een 
betere baan van het uitleggen van de werkelijke wereld economische en politieke situatie is 
dan alles wat ik ooit heb gelezen. 

De Brie schrijft: "Doordat kapitaal om ongecontroleerd van de ene kant van de wereld naar de 
andere, de globalisering en verlaten van de soevereiniteit hebben samen bevorderd de 
explosieve groei van een outlaw financiële marketÉ 

"Het is een samenhangend stelsel nauw verbonden met de uitbreiding van het moderne 
kapitalisme en op basis van een vereniging van drie partners:. Overheden, multinationals en de 
maffia Zaken zijn zaken: financiële criminaliteit is in de eerste plaats een markt, bloeiende en 
gestructureerde, geregeerd door het aanbod en aanbod. 

"Big business medeplichtigheid en politieke laisser faire is de enige manier die op grote schaal 
georganiseerde misdaad kan wit te wassen en recyclen van de fantastische opbrengst van haar 
activiteiten. En de multinationals hebben de steun van regeringen en de neutraliteit van de 
regelgevende instanties om hun posities te consolideren, hun winsten te verhogen, te weerstaan 

en verpletteren de concurrentie, trek de 'deal van de eeuw "en financieren hun illegale 

activiteiten. Politici zijn direct betrokkenen en hun vermogen om in te grijpen hangt af van de 
steun en de financiering die ervoor zorgen dat ze aan de macht. Deze collusie van de belangen 
is een belangrijk onderdeel in de wereld economische, olie dat de wielen kapitalisme keren 
houdt. " 

Na de confrontatie met CIA-directeur John Deutch op de wereldmarkt televisie op 15 
november 1996 werd ik geïnterviewd door het personeel van zowel de Senaat en het Huis 
Intelligence Committee. Ik bereid geschreven getuigenis voor de Senaat Intelligence, die ik 
ingediend, hoewel ik nooit opgeroepen om te getuigen. In elk van die interviews en in mijn 
schriftelijke getuigenis en in elke les sinds die tijd heb ik verteld het verhaal van Brown en 
Root. Ik zal eens vertellen aan de USC School of International Relations december de 8 th, 

2000 - ongeacht wie wint de verkiezingen. 

Michael C. Ruppert 
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